INFOBROCHURE
GO! MIDDENSCHOOL VOSKENSLAAN

WELKOM

Beste leerling
Beste ouder
Mijn school, mijn keuze, mijn toekomst is het credo van Middenschool Voskenslaan. Of beter: “het is mijn
school, mijn keuze en mijn toekomst!” Leerlingen die zich goed in hun vel voelen binnen 'hun' school, zijn
immers zonder meer betere studenten. Middenschool Voskenslaan vormt een echte gemeenschap.
Keuzes leren maken hoort bij het leerproces dat onze leerlingen doorlopen. Stapsgewijs nemen zij meer en
meer verantwoordelijkheid over het eigen leren en verwerven zo een steeds grotere graad van zelfstandigheid.
Daarbij durven we de lat hoog te leggen, het oog op de einder, de blik op de toekomst. We kiezen daarbij
voluit voor een innovatief, maar vooral leerlinggericht onderwijs dat de beste leerkansen voor ieder individu
creëert.
De Middenschool is daarbij enigszins uniek in haar opzet. Een aparte school specifiek voor de eerste graad,
binnen de grote campus Voskenslaan, waar al meer dan 150 jaar jongeren worden voorbereid om met een
open vizier de vleugels uit te slaan in het hoger onderwijs en de maatschappij.
In deze brochure leggen we je uit waar we voor staan en stellen we je onze waaier aan studiekeuzes voor.
We hopen dat het menu je prikkelt en kijken uit naar je komst. Je bent van harte welkom.
Bob Podevijn
Directeur

Charlotte Vanderstuyft
Adjunct-directeur

DE TOEKOMST IS DAARBUITEN

M

ijn school

Een kind dat zich goed in zijn
vel voelt, is zonder meer een
betere student. Het zet ons ertoe aan
om ervoor te zorgen dat
Middenschool Voskenslaan voor
iedereen die er dagelijks vertoeft,
aanvoelt als ‘mijn school’. In ons
eerste leerjaar is er daarvoor zelfs
specifieke aandacht binnen het vak
studieatelier. Voel je goed in je vel, voel
je goed in je klas, voel je goed in ‘jouw
school’.

H

igh hopes

M

ijn keuze

M

ijn toekomst

Onze « missie » houdt een
blijvend streven in naar het begeleiden
van zoveel mogelijk jongeren naar een
A-attest op het einde van de eerste
graad. Een duidelijke doelstelling die
niet in de weg staat dat we elk kind
met elk van zijn of haar vaardigheden
willen begeleiden en na evaluatie zo
goed mogelijk oriënteren. De juiste
keuze leren maken. Op naar steeds
steviger in de ‘leer-schoenen’. En dat
is ook nodig.

Want campus Voskenslaan
staat gekend als een school die
voorbereidt op verder studeren in
hoger onderwijs of universiteit en die
daarbij de lat hoog durft te leggen.
Daarom zetten we van bij het begin
hard in op schoolloopbaanbegeleiding. We geloven immers dat
onze leerlingen doelgericht kiezen
voor onze campus en ondersteunen
het engagement dat zij zo opnemen
voor hun studies.

Just what makes that little old ant
Think he'll move that rubber tree plant
Anyone knows an ant, can’t
Move a rubber tree plant

Op onze school streven we naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Naast de cognitieve
ontwikkeling hebben wij daarom oog voor de creatieve ontwikkeling, het respect hebben voor elkaar, het leren
samenwerken, solidariteit ontwikkelen, het zich correct kunnen bewegen binnen een maatschappelijke context,
het rekening houden met de ander ...
Het betekent ook dat wij gerechtvaardigd hoge verwachtingen koesteren voor onze leerlingen en er omgekeerd
ook van uitgaan dat zij voor zichzelf hoge verwachtingen hebben. Yes, we can!

OVER ONS

STUDIEKEUZEMENU

TOPTEAM

GOOD TIMES

PARTICIPATIE

Je schoolloopbaan bestaat
voor een stuk uit keuzes
maken. Vanaf het
middelbaar worden die
steeds belangrijker omdat
ze ook mee je
vervolgstudies en zo je
toekomst bepalen. Maar er
is meer. Je keuzes helpen
je bepaalde vaardigheden
zoals zelfstandigheid,
creativiteit, doorzettingsen samenwerkingsvermogen te ontwikkelen.
Deze skills maken immers
het verschil, niet alleen in
het onderwijs, maar in het
leven tout court.

Je zal het wel merken: op
Middenschool Voskenslaan
hebben leraren, opvoeders
en begeleiders een
luisterend oor voor elke
leerling. Zij zijn gewoon om
te werken met tieners en
op dat vlak echt
professionele specialisten.
Stuk voor stuk toppers,
met veel passie en
vakkennis die ze graag op
jou overdragen. Ze
begeleiden je ook bij het
ontwikkelen van je eigen
studiemethode. Bijzondere
aandacht gaat uit naar de
overgang van het 6de
leerjaar naar het eerste
middelbaar.

Onze leerlingen komen met
veel goesting (terug) naar
school. Dat komt door de
open en warme sfeer,
waarin iedereen zichzelf
kan zijn en zorg draagt
voor elkaar. De
Voskenslaan is een
(h)echte gemeenschap. Je
krijgt bij ons de nodige
autonomie om zelf op
ontdekking te gaan, maar
in de eerste graad krijg je
daarbij nog veel
begeleiding en
ondersteuning.

School maken voor onze
leerlingen, maar ook mét
hen. Jouw inbreng telt.
Omdat alles altijd beter
kan, moedigen we onze
leerlingen graag aan om
hun stem te laten horen in
ons leerlingenparlement
of in de leerlingenraad.
Via de schoolraad maken
ook ouders en leerkrachten
mee school.

OVER ONS

ENGAGEMENT

LEREN IS LEVEN

CREATIVITEIT

Dikke truiendag, Valentijnsactie,
gedichtendag, week tegen pesten,
wereldwaterdag, pyjamadag, dag van het
bos, interlevensbeschouwelijke projecten,
schrijf-ze-vrij-dag, save our climate … enige
betrokkenheid is onze leerlingen duidelijk
niet vreemd!

Een school is geen eiland. In binnen- én
buitenland staan voor elk van onze twee
leerjaren zogenaamde GWP’s gepland om
onze geest aan te scherpen. We trekken
erop uit voor sportieve evenementen of we
halen wetenschappers, kunstenaars en
gastsprekers en toneelspelers naar de klas.
We bezoeken cultuurhuizen, organisaties en
bedrijven … Zo creëren we voor jou een
rijke schoolbeleving.

Leerlingen met artistiek talent vinden hun
plaats op onze school. Ze kunnen hun
creativiteit botvieren in de optie artistiek
project, maar we houden er zonder meer
van onze leerlingen uit te dagen om de
wereld af en toe door een wat andere bril te
bekijken. En om out-of-the box te denken
moet wel je eerst leren wat de box is, niet?
Win-win. De wereld is aan wie …

CAMPUS VOSKENSLAAN

Middenschool Voskenslaan bevindt zich op GO! campus Voskenslaan. Op de campus liggen ook
GO! atheneum Voskenslaan, onze partnerschool voor de tweede en derde graad, GO!
basisschool Voskenslaan en een vestiging van de GO! Kunstacademie De Poel.

OVER DE EERSTE GRAAD
Na het 6de leerjaar basisonderwijs stromen leerlingen door naar de eerste graad van het secundair.
Hierbij bepaalt het uitgereikte getuigschrift of je instroomt in een richting 1A of 1B. Die laatste kan voorbereiden op
beroepssecundair onderwijs of de kans geven om na een of meerdere leerjaren op te stromen naar de A-stroom.
Belangrijk om te weten is dat onze Middenschool enkel een A-stroom heeft en dus geen B-stroom aanbiedt.
In de eerste graad kies je eigenlijk nog geen echte studierichting. We spreken daarom over een brede eerste graad. Je
krijgt er, ongeacht de keuze die je maakt, een basispakket aan vakken dat voor iedereen gelijk is. Dat betekent dat elke
klas op onze Middenschool het grootste deel van de vakken op identiek hetzelfde studieniveau krijgt. Toch kan je op onze
school zowel in 1A als in 2A al je eigen klemtonen leggen in het overblijvende keuzegedeelte. Op die manier kan je op
basis van je eigen interesses of net omdat je iets helemaal nieuws wil leren kennen, op verkenning gaan in het Vlaamse
studielandschap.
In onze school kiezen we er daarbij bewust voor om in dat keuzegedeelte wel een aantal volwaardige cursussen aan te
bieden. Op het einde van het schooljaar heb je zo ook écht iets geleerd waarmee je weer een stap verder staat in je
studietraject.

1A
(a-stroom)

2A
(a-stroom)

6de leerjaar

1B
(b-stroom)

2B
(b-stroom)

EERSTE LEERJAAR A
In het eerste leerjaar A bestaat het basispakket uit 27 lesuren en bevinden zich 5 van de 32 lesuren per week in het
keuzepakket.
Binnen dat keuzepakket verzamelen wij een aantal vakken/cursussen die voor een stukje kunnen voorbereiden op een van
de basisopties die kunnen worden gekozen in ons tweede leerjaar A. Toch is dat niet altijd een voorwaarde. Dat geldt
eigenlijk enkel en vooral voor de optie Latijn, omdat het volgen van de basisoptie klassieke talen in 2A zonder reeds in 1A
Latijn te hebben gevolgd, eigenlijk niet mogelijk is.
1A

LATIJN

STEM

STEAM

SPORTPRO

TOPSPORT

LEVENSBESCHOUWING

2

2

2

2

2

NEDERLANDS

5

5

5

5

5

FRANS*

3

4

4

4

4

ENGELS

2

2

2

2

2

GESCHIEDENIS

1

1

1

1

1

AARDRIJKSKUNDE

2

2

2

2

2

WISKUNDE

5

5

5

5

5

NATUURWETENSCHAPPEN

1

1

1

1

1

ARTISTIEKE OPVOEDING

1

1

1

1

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

2

2

2

2

TECHNIEK

2

2

2

2

2

STUDIEATELIER

1

1

1

1

0,5

INFORMATICA

1

1

1

1

0,5

LATIJN

4

LICHAMELIJKE OPVOEDING

1

WETENSCHAPPELIJK WERK

2

SEMINARIE ARTISTIEK PROJECT

3
3

SEMINARIE VOETBAL

4

TOPSPORT

* bij de studiekeuze Latijn wordt de basisvorming Frans gerealiseerd in 3 uur.

STUDIEKEUZES 1A
LATIJN

STEM

Latina viva!

Science technology engineering mathematics

Laat je niet beetnemen. Je hoort wel eens zeggen dat Latijn
een dode taal is. Latijn wordt vandaag inderdaad niet meer
gesproken als moedertaal, maar Latijn is zeker niet dood!
Misschien lees je graag de dolle avonturen van Asterix en
Obelix? Of vond je de film Gladiator vreselijk spannend en
keek je wel eens mee naar de serie Rome op televisie? Ga je
graag op reis en ben je al eens in de sporen van de
Romeinen getreden in een van de landen rond de
Middellandse zee, waar we nog tempels, amfitheaters en
aquaducten kunnen bezoeken? Leerlingen die kiezen voor
de optie Latijn, dompelen zich onder in een historisch bad.
Zij leren met taal omgaan op een erg onderzoekende manier.
De vaardigheden die ze daarbij aanscherpen, helpen hen
later ook als zij andere talen, maar breder zelfs andere
vakken moeten studeren. Allemaal leuk, maar in de eerste
plaats kies je best voor Latijn omdat je Latijn wil kennen,
doorgronden wat in die oude teksten is opgeschreven. Wat
een avontuur!

Je bent geïnteresseerd in levende wezens en in niet-levende
stof, een vlucht overvliegende vogels doet je verbeelding op
hol slaan en je ziet sneller dan wie ook de verse
paddenstoelen in een herfstbos, je wil meer weten over de
werking van je eigen lichaam, je bent bezorgd over
ontbossing en watervervuiling en je wil graag leren hoe je die
kan meten en wat je er misschien zelf kan aan doen. Je
houdt van onderzoekend werken. Je wil af en toe
verwonderd en uitgedaagd worden. Je wil je laten
overdonderen door proefjes en resultaten die even vaak aan
Harry Potter als aan schoolwerk doen denken.
Voor wie wil graven in de wetenschapstuin is een optie met
STEM zeker en vast een aanrader. Veiligheidsbrillen op,
stofjas aan. Het is labo-tijd

Welke studiekeuze je ook maakt, het keuzepakket wordt aangevuld met een uurtje studieatelier en een uurtje informatica.
In studieatelier gaan leerkrachten met jou aan de slag om na te denken over je studieaanpak bij de start van je schoolcarrière in
het middelbaar. Ze leren je er als het ware leren, maar hebben daarbij ook veel aandacht voor jouw plaats in de groep. In de
Middenschool geloven we immers dat een leerling die zich goed voelt in de klas, eenvoudigweg veel makkelijker studeert en
bijleert. Zoiets belangrijks laat je toch niet aan het toeval over?

STUDIEKEUZES 1A
STEAM
Ben je graag creatief bezig? Dan is de STEAM-richting met
artistiek project iets voor jou! We dompelen je in het artistiek
project onder in de wereld van de kunst. Aan de hand van
projecten leren we je jouw creatief denkvermogen verder te
ontplooien. In de projecten integreren we andere vakken. Zo
heb je bijvoorbeeld wetenschappen nodig om verf te maken,
wiskunde om patronen te maken, techniek om te lasercutten
… Er is een kunstig-creatieve wereld ‘out there’ ...

SPORTPRO
Wie bijzonder balvaardig is kan ook kiezen voor de optie
'SPORTPRO Voetbal'. Dat geldt voor zowel meisjes als
jongens. Daarvoor heb je in de eerste graad geen
topsportstatuut nodig, maar je moet wel lid zijn van een
club aangesloten bij de KBVB. Om zeker te zijn dat dit
voor jou de juiste keuze is, neem je bovendien verplicht deel
aan een instaptest. Een inschrijvingsformulier hiervoor vind
je op onze website.

TWEEDE LEERJAAR A
In het tweede leerjaar A bestaat het basispakket uit 25 lesuren en horen 5 van de 32 lesuren per week tot een vast pakket in
een te kiezen basisoptie. In het differentiatiepakket bevinden zich daar bovenop dan nog 2 lesuren. Op onze school bieden
wij de basisopties klassieke talen, moderne talen en wetenschappen, economie en organisatie, STEM-wetenschappen,
sport en topsport aan. Binnen die opties kan je een aantal specifieke keuzes maken. Vanaf het tweede leerjaar zit daar ook
de optie bij om te kiezen voor een CLIL-variant van bepaalde vakken. Zo kan je een zaakvak in een moderne vreemde taal
volgen. Een uitdagende keuze, goed voor je taalontwikkeling. In onze eerste graad is dat steeds in de Franse taal.

De lessentabel op de volgende pagina leest als volgt:
Deel 1 - basisvorming - identiek voor elke basisoptie - 25 lesuren
Deel 2 - vast vakkenpakket basisoptie - 5 lesuren
Deel 3 - keuzegedeelte - afhankelijk van de basisoptie eigen keuze(s) of een stukje reeds bepaald
Keuzes die binnen de basisopties worden gemaakt:
1° - Klassieke talen met seminarie taal + of WW/ICT (2u) of wiskunde+/ICT (2u)
2° - Economie en organisatie met wiskunde+ (vast) en informatica (1u) of Project Innovatie voor jouw Toekomst (P.I.T.) (1u)
3° - Moderne talen en wetenschappen met wiskunde+ (1u) en informatica (1u) of informatica (2u)
4° - STEM-wetenschappen met wiskunde+ (vast) en informatica of P.I.T. (1u) of STEAM-wetenschappen met art. proj. (2u)
5° - Sport met wetenschappelijk werk (2u) of voetbal (2u) (technische instroomtest verplicht)
6° - Topsport (statuut vereist)
Binnen elke basisoptie kan je dus bovendien kiezen voor CLIL (Frans) en telkens voor de vakken aardrijkskunde en artistieke
opvoeding. Voor de basisoptie sport is dat voor het vak lichamelijke opvoeding.

TWEEDE LEERJAAR A
KLASSIEKE
TALEN

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

MODERNE TALEN EN
WETENSCHAPPEN

LEVENSBESCHOUWING

2

2

2

2

2

2

2

2

NEDERLANDS

4

4

4

4

4

4

4

4

FRANS

3

3

3

3

3

3

3

3

ENGELS

2

2

2

2

2

2

2

2

GESCHIEDENIS

2

2

2

2

2

2

2

2

AARDRIJKSKUNDE

1

1

1

1

1

1

1

1

WISKUNDE

4

4

4

4

4

4

4

4

NATUURWETENSCHAPPEN

2

2

2

2

2

2

2

2

ARTISTIEKE OPVOEDING

1

1

1

1

1

1

1

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

2

2

2

2

2

2

2

TECHNIEK

1

1

1

1

1

1

1

1

SEI

1

1

1

1

1

1

1

1

STEM

STEAM

SPORT

VOETBAL

2A

KLASSIEKE STUDIËN

STEM-WETENSCHAPPEN

SPORT

5
5

ECONOMIE
WETENSCHAPPELIJK WERK

2

MODERNE TALEN (E/F/N)

3
5

STEM PROJECT

5

STEAM PROJECT

2

SPORT

3

SPORT(WETENSCHAP)
SEMINARIE TAAL+

2

WISKUNDE+

1

WETENSCHAPPELIJK WERK

1

INFORMATICA

1

SEMINARIE ARTISTIEK PROJECT
SPORT(VOETBAL)

7
2

SPORT(VOETBAL)

P.I.T.

TOPSPORT

1

1

3

1
2

1
1

1/2

1
1
2
2

STUDIEKEUZES 2A
KLASSIEKE TALEN

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Rare jongens, die Romeinen? Zeker niet de eerste de
beste! De Romeinen hebben met hun taal en cultuur een
heel grote invloed gehad in onze streken. In de lessen
klassieke studiën ontdekken we die taal en cultuur aan de
hand van kleine maar fijne teksten in het Latijn. Ook over de
cultuur van de Grieken, de grote voorbeelden voor de
Romeinen, komen we meer te weten. Interessante cultuur,
eeuwenoude teksten ontcijferen, een nieuwe schat aan
woorden en de noodzakelijke spraakkunst … dat vraagt
zeker een gezonde portie werklust en
doorzettingsvermogen, maar je krijgt er een hele nieuwe
wereld voor in de plaats. Na deze basisoptie liggen alle
studierichtingen in de tweede graad voor je open.
Jouw ondernemingszin is snel geprikkeld en je hebt een
natuurlijke interesse voor wat leeft in de maatschappij. De
wereld van de verkoop en het bedrijfsleven prikkelen je
nieuwsgierigheid. Je hebt talent voor nauwgezet werken en
houdt van structuur die je met je logisch inzicht snel
doorgrondt. Misschien is de basisoptie ‘Economie en
Organisatie’ dan echt iets voor jou. Bovenop het
basisvakkenpakket krijg je een uitgebreide kennismaking
met alles wat breed met economie te maken heeft. Deze
basisoptie bereidt je erg goed voor op een
vervolgstudiekeuze in een economische richting, maar
houdt daarnaast ook je mogelijkheden open binnen elke
andere doorstroomrichting in de 2de graad.

STUDIEKEUZES 2A
MODERNE TALEN &
WETENSCHAPPEN
De basisoptie ‘Moderne talen & Wetenschappen’ bereidt
voor op doorstroomrichtingen in de 2de graad. Leerlingen
die voor deze optie kiezen, focussen op extra lesuren
wetenschappen, maar houden ook rekening met extra
taaluren, waarbij zij onderzoeksmatig met de moderne
talen Nederlands, Frans en Engels aan de slag gaan. Dat
verhoogt je algemene taalvaardigheid, maar je leert er ook
dat (en hoe) talen de opvattingen, culturele expressies,
normen en waarden van hun gemeenschappen, weer
kunnen geven. Deze studierichting biedt je al een zekere
kennismaking met latere studierichtingen met extra
wetenschappen of met taaluitdieping.

STEM-WETENSCHAPPEN

Met de basisoptie ‘STEM-wetenschappen’ kies je voor een
brede algemene vorming waarbij je in het specifieke
gedeelte veel aandacht hebt voor de zogenaamde STEMvakken. STEM staat voor de Engelse begrippen science,
technology, engineering en mathematics. In onze
aparte STEAM-optie voegen we daar een artistieke toets
aan toe. Deze leerlingen hebben naast bovenstaande
wetenschappelijke STEM-vakken ook veel aandacht voor de
ontwikkeling van het creatief-culturele, binnen een
aanvullend artistiek project. STE(A)M-wetenschappen is
een keuze voor zij die voldoende tijd willen investeren in hun
studies, om theorie in te studeren, maar ook voldoende
praktijkgericht aan de slag te gaan. Je doel mag zijn om een
stevige basis op te doen voor een vervolgrichting STEM in
doorstroomrichtingen en latere STEM-studies in hoger
onderwijs.

STUDIEKEUZES 2A
SPORT & TOPSPORT
We staan erom bekend een sportieve school te zijn. Dat
heeft zo zijn redenen. Op onze school kunnen bepaalde
leerlingen met een topsportstatuut les volgen in combinatie
met het soms intensieve trainingsschema dat hun sport
vereist. Zo zitten in onze klassen bijvoorbeeld topturners en
schermers en zijn we ondertussen fier op oud-leerlingen die
Olympische prestaties neerzetten waar de wereld van
opkijkt. Zij kunnen met hun specifieke topsportstatuut
terecht in de basisoptie topsport.

In het tweede leerjaar kan je op onze school daarnaast
kiezen voor de basisoptie sport. Dat betekent dat je meer
uren lichamelijke opvoeding per week hebt. Daarnaast krijg je

extra theoretische lessen met een wetenschappelijke insteek.
Zowel de natuurwetenschappen als specifieke
sportwetenschappen komen daarbij aan bod. Op die manier
kan deze basisoptie je bv. een goede voorbereiding geven
voor de studierichting sportwetenschappen in de tweede
graad.

De basisoptie sport zorgt voor de perfecte combinatie van
studie op een hoog niveau met voldoende bewegingsleer
voor wie hierin later een vervolgstudiekeuze wil maken. Ook
de voetbalspecifieke optie die kan voorbereiden op een
topsportvervolg in de 2de graad, brengen we om die reden
onder in de basisoptie sport. Net zoals alle andere
basisopties op onze school bereid je je door het uitgebreide
basisvakkenpakket ook met deze optie voor op richtingen in
doorstroomfinaliteit.

DE EERSTE GRAAD EN ZIJN AFKORTINGEN
CLIL
CLIL staat voor Content and Language
Integrated Learning. Een hele
mondvol, die betekent dat je een
zaakvak (bv. aardrijkskunde) in een
andere moderne vreemde taal dan
het Nederlands krijgt. In de
Middenschool is dat steeds het Frans.
CLIL is een extra uitdagende
studiekeuze die je zelf kan maken
vanaf het tweede leerjaar. In het
Atheneum is er nadien de mogelijkheid
om CLIL in de Engelse taal aan te
vatten.
GWP’S
Zowel in het eerste leerjaar als in het
tweede leerjaar staat voor elke klas
een GWP op het programma. Tijdens
zo’n geïntegreerde werkperiode
trekken we er samen op uit en leven
we met de hele groep een week echt
samen. Samen leren samenleven.
Niets beter dan er met beide voeten in
gaan staan als je écht iets wil bijleren.
MIDDAGACTIVITEITEN
Tussen de lessen door zit je goed voor

een gevarieerd aanbod
middagactiviteiten. Sporten, schaken,
lezen in de gezellige leeshoekjes van
de schoolbibliotheek,
interklassencompetities … Het kan
allemaal en er zit elk jaar weer iets
nieuws in het aanbod.

AVONDSTUDIE

CSFL

Voel je goed Op School. In onze
school gaan we ervan uit dat het
allerbelangrijkst is dat jij je er goed
voelt, zodat je ook écht graag naar
‘jouw school’ komt. Via studieatelier
maken we werk van een hechte
klasgroep, maar het VOS-team zorgt
er (soms tussen de lessen door) ook
voor dat jij door tal van leuke
activiteiten in contact komt met nieuwe
vrienden en vriendinnen en dat de
sfeer op school gewoon goed zit. Dat
is wel zo leuk, niet? Jij hoort erbij! Zet
jij ook je beste pootje voor?

Onze campus verwelkomt graag
cognitief snel functionerende
leerlingen. Hoewel de versnelling bij de
stap van de basisschool naar het
secundair en bepaalde studiekeuzes in
1A al best wat uitdaging geven,
maken we voor leerlingen die we leren
kennen als hongerig naar meer, over
de 6 leerjaren van het secundair ook
uitdagender trajecten mogelijk. Onze
school engageert zich graag om op
zoek te gaan naar wat voor jou meer
pit kan geven aan je vakken, als het
allemaal iets sneller en meer mag zijn.
P.I.T.
Een nieuw keuzevak met oog voor
innovatieve technologie, ecologie en
gericht op de toekomst. Project
Innovatie voor jouw Toekomst,
kortweg P.I.T!

Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag kan je na de lesuren tot 17.00
uur in de avondstudie terecht.
VOS

FLEX
Af en toe is extra ondersteuning nodig,
maar hoe dat moet worden ingevuld
kan voor iedereen wat verschillen. In
FLEX-uren proberen we binnen de
voorziene lesuren zoveel mogelijk op
maat te remediëren.

PRAKTISCH

LESUREN EN LUNCHPAUZE

BEREIKBAARHEID

INSCHRIJVINGEN

We starten om 8.15u. en eindigen
doorgaans om 15.20 u. (uitzonderlijk
16.10u). Op woensdagnamiddag is er
geen les.

Campus Voskenslaan ligt vlakbij het
station Gent-Sint-Pieters.

Inschrijvingen verlopen in twee fases.
Eerst wordt er aangemeld via het
“meldjeaan-systeem” van het Gentse
LOP. Na het verkrijgen van een ticket,
kan je daarmee inschrijven op onze
school. Die inschrijvingen verlopen
volledig digitaal.

Alle leerlingen van de eerste graad
lunchen op school. Dat gebeurt in het
schoolrestaurant. Daar kan je de eigen
meegebrachte lunch nuttigen of genieten
van het selfservicerestaurant. Er is een
warme maaltijd, saladbar en een belegde
broodjesaanbod.

Je bereikt ons makkelijk te voet, met de
fiets of met het openbaar vervoer.

Voor meer informatie kan je terecht op
onze website www.msvoskenslaan.be.
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